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Informació general de l'assignatura

Denominació SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÀNIA

Codi 100125

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Geografia 4 OPTATIVA Presencial

Grau en Història (R 2015) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MACIÀ FARRÉ, MARC

Departament/s HISTÒRIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores Presencials: 57. 
Hores No Presencials: 93.

Idioma/es d'impartició Classes: Català. 
Lectures: Català, castellà i anglès.
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MACIÀ FARRÉ, MARC marcmaciafarre@historia.udl.cat 6 A concretar.

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura proposa l’estudi de la societat i la cultura en el món contemporani. S’exploraran els principals canvis
socials i culturals des d’una perspectiva global al llarg dels segle XIX i XX. El curs s’organitza en cinc blocs temàtics
(Introducció; Revolucions i cultures en conflicte; Cultura de guerra; Mort i Postguerra; Noves societats, noves cultures)
que exploren la història de la societat i la cultura contemporània així com els seus protagonistes.

En l’aspecte metodològic l’assignatura empra elements de les metodologies de d'aprenentatge cooperatiu (cooperative
learning), l'aprenentatge centrat en l'alumnat (student-centered learning), i l’Avaluació Per Projectes (Project Based
Learning) adaptades als continguts del temari. Es requerirà a l’alumnat el seguiment de l’Avaluació Continuada
mitjançant diverses proves i l’elaboració d’un projecte final mitjançant el treball en grup.

Objectius acadèmics de l'assignatura

            Aquest curs està dissenyat per ensenyar als/les estudiants/es a trobar i aprendre recursos necessaris per a
resoldre amb èxit tasques pròpies de la historiografia de forma independent. Com que moltes de les proves del curs es
duran a terme en forma de grup, els estudiants i les estudiants també aprendran a treballar en equip de forma eficaç, i a
presentar el material de forma coherent i emfàtica, habilitats essencials per a la seva vida de postgraduats.

            No hi haurà exàmens en aquesta assignatura ja que s’aplica una aproximació avaluadora centrada en l’alumnat
de forma continuada. Això significa que l’alumnat perseguirà activament l’aprenentatge de les competències i objectius
necessaris amb el guiatge del professorat. Les competències i objectius formatius de l'assignatura son els següents:

 

 

Objectius formatius

O1. Analitzar les variables que han provocat el canvi i les continuïtats socials al llarg de l’etapa contemporània.
 
O2. Comprendre les aportacions teòriques dels estudis de dones i de gènere en la seua aplicació a l’estudi de la
realitat històrica.

O3. Analitzar les diferents formes de producció cultural en l’àmbit intel·lectual i popular.

O4. Forjar un esperit crític per tal de propiciar la discussió de problemes socials, culturals i polítics.
 
O5. Adquirir els mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi per a poder examinar críticament les fonts històriques
aplicant la perspectiva de gènere.

O6. Distingir les transformacions socials i la incidència que tenen en els canvis culturals.
 
O7. Identificar l’evolució de les relacions de gènere en àmbits econòmics, socials, polítics i culturals.
 
O8. Fomentar entre l’alumnat perspectives crítiques encaminades a promoure situacions socials d’igualtat entre
homes i dones.
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O9. Identificar les diverses formes d’estructuració del poder en les societats del passat i la seva producció cultural.
 
O10. Situar els principals actors polítics relacionant-los amb el seu entorn cultural, social i econòmic.

Objectius formatius

Competències significatives

Competències

C1. Coneixement dels trets generals i detallats d’un període específic del passat més recent, centrat en un o més
col·lectius humans concrets.

C2. Capacitat per analitzar i interpretar textos referents a diferents canvis socials.

C3. Capacitat per analitzar textos historiogràfics culturals.

C4. Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets
fonamentals i a la igualtat entre homes i dones; la igualtat d’oportunitats; la no discriminació i accessibilitat universal
de les persones amb discapacitat i els valors d’una cultura de pau i democràcia.

C5. Emprar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la
recerca històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre d’altres), així com apreciar la importància
que tenen per a la recerca els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.

Continguts fonamentals de l'assignatura

I. Introducció.

1.- Conceptes clau d’història de la societat i la cultura.

2.- Debats d’història social i història cultural.

 

II. Revolucions i cultures en conflicte.

3.- Modernitat i revolució.

4.- Cultura i identitat.

 

III. Cultura de guerra.

5.- Nacions i cultura, societats i violència.

6.- Propaganda cultural, societats racialitzades.

 

IV. Mort i postguerra.

7.- Història de la mort.

8.- Cultures de postguerra.

 

V. Noves societats, noves cultures.

8.- Guerra Freda i crisi global.
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9.- Memòries de les cultures i les societats.

Eixos metodològics de l'assignatura

Sobre la metodologia

            Com s'explica en la descripció de l'assignatura, en l’aspecte metodològic s'empra elements de les metodologies
de d'aprenentatge cooperatiu (cooperative learning), l'aprenentatge centrat en l'alumnat (student-centered learning), i
l’Avaluació Per Projectes (Project Based Learning) adaptades als continguts del temari. Aquest tipus de metodologies
han estat basades en les experiències exitoses demostrades en universitats de prestigi com la University of Alberta
(Canadà) o el Massachusetts Institute of Technology (EEUU). Cada classe ha estat pensada, dissenyada i elaborada
d'avant-mà tenint en compte les competències i objectius de l'assignatura.

Tasques de grup

            Cada estudiant completarà un projecte de grup, centrant-se en un tema de societat i cultura contemporània.
Aquests projectes s’aniran treballant durant el curs però l’objectiu, en resum, és el de comprendre el pensament, la
dialèctica i pràctica tangible d’aspectes de la societat i la cultura contemporània i situar-los en el seu context històric.
Aquests projectes son centrals en l’assignatura i per assolir les competències que l’alumnat haurà d’aprendre a dominar.
L’alumnat tindrà múltiples oportunitats per obtenir feedbackde les seves proves però, a canvi, haurà de dedicar el temps
consignat en els 6 crèdits ECTS tant dins com fora de l’aula. D’acord amb la distribució de crèdits, correspon a
l’assignatura 10 hores de treball setmanals, de les quals 4 de classe i 6 de treball fora de l’aula. Aquesta distribució
d’hores de treball se seguirà de forma rigorosa per part del professorat i s’espera que l’alumnat faci el mateix. A més, el
professorat espera de cada alumne que sigui actiu i, per tant, contribueixi activament com a membre del seu grup. Les
classes acabaran amb la presentació del material creat al llarg de l’assignatura, però l’avaluació de la prova estarà
basada en el conjunt de les tasques dutes a terme per elaborar les classes.

 

 

Entrades a la Wiki

            Com a part del vostre projecte de grup se us demanarà la publicació d’una entrada cada dos setmanes a la Wiki
de l’assignatura explicant el vostre progrés (o la manca d’aquest). Les entrades del bloc estan dissenyades per ajudar a
l’alumnat a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura, a més son en grup però avaluades i revisades pel professor
per avaluar alumnes de forma individual. Les entrades del bloc han de tenir l’extensió mínima d’una pàgina, i s’hi
discutirà de forma honesta i seriosa allò que l’alumnat haurà fet, après i assolit durant les classes o fora d’elles.

 

 

Assaig auto-reflexiu de grup

            A més de les entrades al bloc i la realització del projecte, als i les estudiants se’ls hi demana escriure un assaig
auto-reflexiu com a grup. L’assaig ha de ser d’entre 3-5 pàgines, analitzar el projecte, com ha anat el treball, i què s’ha
après d’aquest. La data d’entrega dels assaigs és el 5 de juny abans de la classe final, s’ha d’entregar de forma
electrònica (en pdf, word, pages o odt) a través del Campus Virtual. L’assaig ha de tenir forma d’un informe oficial, escrit
en Times New Roman, mida 12, a espai 1,5 i citat adequadament en cas de ser necessari, a més de contenir la
bibliografia i les fonts emprades. Per a més informació sobre com escriure l’assaig consulteu la pàgina web de la
Biblioteca (https://blocs.xtec.cat/filosofiamallafre/tecniques-destudi-i-treball/fer-assaigs/).

 

 

Informe sobre els grups

            De cara al final de l’assignatura, a cada estudiant se li demanarà analitzar i criticar el treball del seu grup i les
presentacions dels altres grups. Aquests informe es tindrà en compte per a les notes individuals de cada alumne, tot i
que el professor es reserva el dret de descartar les afirmacions que manquin seriositat o evidències d’allò que s’hi
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explica. Al mateix temps, la prova serà emprada com a indicador de la implicació del mateix alumnat en el treball al llarg
de l’assignatura. Vegeu diverses guies de redacció d’informes:

            UAB: https://www.uab.cat/doc/Linforme

            UdG: http://www2.udg.edu/projectesbiblioteca/Babel/Centrederedaccio/Comferuninforme/tabid/15635/language/es-
ES/Default.aspx

 

 

Classes de grup

            A cada grup se li demanarà fer dues classes a l’aula sobre temes pre-assignats relacionats amb el tema del
seu treball o del temari de l’assignatura. Tots els membres del grup hauran d’intervenir en l’elaboració i preparació de les
seves classes, cosa que reflectiran les entrades a la Wiki, l’assaig autoreflexiu i l’informe final. Les classes prendran el
format que el grup cregui més oportú, amb total llibertat d’aproximació metodològica i pedagògica, sempre sota la
supervisió i aprovació del professorat que en garantirà l’assoliment dels objectius formatius.

 

 

Tutories obligatòries

            Per tal de garantir la qualitat de les classes de grup i del projecte final s’establiran 4 tutories obligatòries per a
cada grup al llarg del calendari de l’assignatura. En aquestes tutories l’alumnat enviarà amb anterioritat al professor una
proposta d’ordre del dia de la tutoria amb els punts a tractar. La tutoria tindrà una durada màxima de 30 minuts obligant
a l’alumnat a ser clar, expeditiu i concret en la resolució de dubtes. El professor es reserva sempre la potestat d’incloure
un punt en l’ordre del dia per a clarificar problemes derivats de l’activitat a l’aula. La manca d’assistència o realització
d’aquestes tutories suposarà una penalització en l’avaluació final.

 

 

Participació i assistència

            L’alumnat també serà avaluat, com indica el Pla Docent, en termes de participació i assistència a les classes
presencials al llarg de l’assignatura. L’assistència en tot el procés de l’assignatura és imprescindible ja que d’ella depèn
l’assoliment dels objectius i competències necessàries per a superar la matèria, amb l’excepció d’aquells casos
degudament justificats als quals se’ls hi oferirà d’una avaluació adaptada (vegeu la secció “Avaluació”), o una Avaluació
Única (examen). L’única excepció sobre l’assistència en l’Avaluació Continuada presencial és en el visionat
d’audiovisuals quan l’alumnat podrà no assistir-hi sempre que visionin l’audiovisual abans de la classe i, també abans
del visionat, presentin una ressenya. L’alumnat que segueixi l’Avaluació Continuada presencial podrà absentar-se de
dues classes injustificadament sense que afecti la seva puntuació en l’avaluació, però qualsevol absència posterior
sense justificar tindrà un impacte en la seva nota de participació. No hi haurà cap excepció sobre aquesta norma, cosa
que inclou el mal temps, la mala planificació, matricular-se tardanament del curs, problemes de parella, entrevistes de
treball, perdre’s en el camí a classe, etc. L’única absència no justificada excusable és per malaltia, la qual haurà de ser
explicada satisfactòriament en un termini màxim d’una setmana mitjançant justificant mèdic o equivalent.

            La gravació de les classes només serà permesa mitjançant el consentiment previ del professorat.

 

Conducta de l’estudiant

            La Universitat de Lleida està compromesa amb els més alts estàndards d’integritat acadèmica i honestedat. De
l’alumnat s’espera que estigui familiaritzat amb aquests estàndards en especial en relació a l’honestedat acadèmica i a
mantenir les polítiques de la UdL pel que fa a aquesta qüestió. A l’alumnat se l’encoratja a familiaritzar-se amb allò que
li proporciona la lectura del Codi Ètic de la UdL (http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/.galleries/docs/udl/docs/CodiEticUdL.pdf) i evitar cap comportament que pugui resultar, potencialment, en
sospites d’engany, plagi, mala interpretació i/o participació en una ofensa. La deshonestedat acadèmica és una ofensa
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seriosa i pot resultar en la suspensió de l’assignatura. Per a més informació sobre el plagi vegeu l’apartat web
corresponent de la Biblioteca de la UdL (https://biblioguies.udl.cat/comcitar/plagi).

            El professorat també espera de cada estudiant que mostri el respecte apropiat vers el docent, els/les altres
estudiants i al format del curs en general amb actituds com, per exemple, arribar a classe a l’hora, i assegurar-se que
les activitats a l’aula, com classes magistrals o discussions, no seran interrompudes per telèfons mòbils, entre d’altres
casuístiques. En la mateixa línia d'actuació, el professorat espera que les respostes en les enquestes de professorat
aport in feedbackútil al professorat, enlloc de comentaris superficials o irrellevants fruit del desconeixement o
impermeabilitat a la innovació pedagògica. Les enquestes són una eina útil a la qual l'alumnat ha de tenir respecte
metodològic i honestedat acadèmica.

            Si esteu interessats en llegir els detalls d’allò que la Universitat requereix de l’alumnat, el professorat i del grau
en Història, si us plau feu un cop d’ull a la web corresponent als estudis d’Història
(http://www.historia.udl.cat/ca/index.html).

 

 

Comunicació per correu-e

            El professorat sempre estarà disponible per a consultes, feedbacki consells en general per correu-e, però això
ha de tenir lloc de forma respectuosa i apropiada. Ocasionalment els estudiants i el professorat obliden que hi ha una
persona a l’altre costat llegint i redactant els correus electrònics, per tant és important que ho tingueu en compte per
evitar missatges que es puguin interpretar com irrespectuosos, grollers i/o excessivament personals. D’acord amb això,
per tal de mantenir un diàleg positiu i respectuós, convindria que us adreceu al vostre interlocutor amb el tracte
corresponent. Per tant s’esperarà que l’alumnat s’adreci al professorat amb el seu títol i cognom (per exemple, professor
Macià o Dr. Macià), amb l’excepció feta d’aquell professorat que expressi altres preferències.

 

Activitat 
CODIFICACIÓ / descripció / tipologia
TPD 

o* G* HP* HNP* 

Classe magistral (M) Vegeu el programa de l’assignatura.
O1, O2, O3, O6,
O7, O8

1 45  

Seminaris (S)      

Pra ̀ctiques (P)      

Treballs (T) 
Projecte final, classes de grup, entrades
Wiki, assaig de grup, i informe individual.

O4, O5, O9,
O10

4  93

Tutories (Tut) Tutories obligatòries de grup.  O4, O5 4 12  

Altres (AA)      

Avaluació (AV)      

TOTAL    57 93 

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no presencials
de l’alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Data CALENDARI DE TREBALL

 Setmana 1. Introducció. Conceptes clau.

13 de febrer 
Introducció a l’assignatura: sistema d’avaluació, competències, objectius, dinàmica de les
classes, bibliografia, etc.
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14 febrer Classe magistral: “Conceptes clau sobre societat i cultura contemporània”.

  

 Setmana 2. Introducció. Creació dels Projectes.

20 febrer
Taller: “Treballar en un grup, completar un projecte i presentar-lo”.
Els grups per a les tasques de treball seran anunciats a classe.

21 febrer Lectura obligatòria (no presencial): Peter Burke, "Fortalezas y debilidades de la historia cultural".

  

 Setmana 3. Introducció. Fonts i bibliografia.

27 febrer Audiovisual: Man with a Movie Camera (1929).

28 febrer Taller: “Fonts i bibliografia”.

  

 Setmana 4. Revolucions i cultures en conflicte. Classes de grup.

5 març Classe del Grup 1: “Mary Wollstonecraft”.

6 març Classe magistral: “Modernitat, revolució, cultura i identitat”.

  

 Setmana 5. Revolucions i cultures en conflicte. Classes de grup.

12 març
Lectura obligatòria (no presencial): Christophe Charle, "El temps de les capitals culturals
europees".

13 març Classe del Grup 2: “Marx”.

 Primer entrada a la Wiki. Hora límit: 18h.

  

 Setmana 6. Cultura de guerra.

19 març Classe magistral: “Nacions, cultura i propaganda. Societats violentes, societats racialitzades”.

20 març Taller: “Compartint recursos. Informes compartits”.

  

 Setmana 7. Cultura de guerra. Classes de grup.

26 març Audiovisual: Frankenstein (James Whale, 1931).

27 març Classe del Grup 3: “Hitler”.

 Segona entrada a la Wiki. Hora límit: 18h.

  

 Setmana 8. Cultura de guerra. Classes de grup.

2 abril Lectura obligatòria (no presencial): Eric J. Hobsbawm, "Identidad".

3 abril Classe del Grup 4: “Trotski”.

  

 Setmana 9. Mort i postguerra.

16 abril Classe magistral: “Història de la mort i cultures de postguerra”.

17 abril Taller: “Anàlisi i comentari de textos”.

 Tercera entrada a la Wiki. Hora límit: 18h.

Data CALENDARI DE TREBALL
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 Setmana 10. Mort i postguerra.

23 abril Audiovisual: On the Bowery (1956).

24 abril Classe del Grup 1: "Sartre".

  

 Setmana 11. Noves societats, noves cultures. Classes de grup.

7 maig Classe magistral: “Memòries: de la Guerra Freda al segle XXI”.

8 maig Classe del Grup 2: "Simone de Beauvoir".

  

 Setmana 12. Noves societats, noves cultures. Estudiar allò viscut. Classe de grup.

14 maig Taller: “Metodologia i anàlisi de les societats i cultures viscudes”.

15 maig Classe del Grup 3: "Jack Kerouac".

  

 Setmana 13. Noves societats, noves cultures. Classes de grup.

21 maig
Lectura obligatòria (no presencial): Peter Burke, "Historias y Memorias: un enfoque
comparativo".

22 maig Classe del Grup 4: "Wangari Maathai".

 Quarta entrada a la Wiki. Hora límit: 18h

  

 Setmana 14. Tancament de projectes.

28 maig Taller: “Planejament de projectes i presentacions. Informe i assaig”.

29 maig Audiovisual: Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012).

  

 Setmana 15. Presentació projectes i balanç final.

4 juny Presentació i entrega final del projecte. Grups 1 i 2.

5 juny Presentació i entrega final del projecte. Grups 3 i 4. Entrega assaig auto-reflexiu de grup.

  

Data examen Entrega informe individual.

Data CALENDARI DE TREBALL

Sistema d'avaluació

            Les notes en totes les classes seran absolutes. Això vol dir que no es doblegaran a les exigències de l’alumne i
que la nota reflectirà de forma rigorosa el seu treball a l’assignatura, d’acord amb els estàndards que es demanen a la
Normativa d’avaluació de la UdL. L’alumnat ha d’entendre que el professorat mantindrà estàndards alts, esperarà que
l’alumnat dediqui un esforç considerable a l’aula i que serà empès i reptat per tal d’estimular el seu interès científic i
acadèmic, en cap cas per a perjudicar-lo. Si us plau, assegureu-vos de tenir el temps, l’energia i la motivació per a dur a
terme les tasques demandades.

            Com indica la Normativa d’avaluació de la UdL l’alumnat té dret a una Avaluació Continuada (que s’adaptarà a
les necessitats de l’alumnat per decisió del professorat) o a una Avaluació Única (examen). A més, els estudiants que
combinin els seus estudisamb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació alternativaen un termini de 5
dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electrònic
a lletres.secretariacentre@udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.
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Mecanismes
d’avaluació 

Codificació / descripció-criteris /
tipologia TPD 

Observacions O* Activitat %* 

Assiste ̀ncia i
participació (As) 

Assiste ̀ncia i participacio ́ a les classes.  
 O1, O2, O3, O6,
O7, O8

 20 

Taller d’avaluació
(TA) 

     

Informe (In) /
Treballs (T) 

Projecte final, classes de grup, entrades
Wiki, assaig de grup.

 O4, O5, O9, O10  50

Altres (A) Classes de grup i informe individual.  O4, O5, O9, O10  30 

TOTAL     100 

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

            

El pes de cada prova de l’avaluació en percentatges és el següent:

 

 Treballs de grup Classe de grup Activitat individual

Entrada a la Wiki 10%   

Projecte i presentacions 30%   

Assaig de grup autoreflexiu 10%   

Classes de grup  20% 10%

Informe individual   10%

Assistència i participació   10%

Total 50% 20% 30%

 

 

            Sobre l’avaluació consulteu el document “Normativa de l’avaluació i la qualificació de la docència en els Graus i
Màsters de la UdL” (http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-UdL-modif.-CG-
24-07-2018.pdf).

Bibliografia i recursos d'informació

Ja que aquesta és una assignatura d’aprenentatge basat en l’experiència, la lectura al complert de la bibliografia
recomanada en la Guia Docent no és obligatòria sinó que ha de servir com a recomanació general i de lectura voluntària
per a tenir una comprensió acadèmica del temari. Al mateix temps l’alumnat haurà de buscar els seus propis recursos,
amb l’ajuda del professorat, i compilar la seva pròpia llista bibliogràfica. Finalment en diverses de les activitats de l’aula
es requerirà la lectura d’articles acadèmics o capítols de llibre per tal de completar les tasques, aquests recursos
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